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1. Takım Şeması 

 

Şekil 1. Takım Şeması 

 

2. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporunda uygulanması planlanan konseptler ve mimariler genel hatlarıyla 

araştırılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Kritik tasarım raporunda ise oluşturulan modeller 

eğitilerek birbirleri arasındaki başarı farkları karşılaştırılmış ve performansa göre nihai 

kullanılacak modeller gerekçeleriyle seçilmiştir. 

Ön tasarım raporunda bildirilen algoritmalardan YoloV3, YoloV3-SPP, YoloV4, 

YoloV4-Tiny, SSD ve Faster RCNN algoritmaları kullanılmış ve karşılaştırılmıştır. 



 

 

YoloV4: Bahsedilen ilk algoritmalardan biri olan YoloV4 algoritması, kullanılarak nesne 

tanımlama işlemlerinde çift tanıma(duplicate detection) sorunu meydana geldi. Sorun eşik 

değerleri(threshold) değiştirilerek bir nebze düzenlense de YoloV4 algoritması diğer 

algoritmaların gerisinde kalmıştır. Bu sebepten dolayı ön tasarım raporunda bulunan YoloV4 

algoritması denenmiş fakat nihai model için seçilmemiştir. 

Yolo V4-Tiny: Büyük nesnelerin tespiti konusunda oldukça başarılı ve hızlı olan Yolo V4-

Tiny algoritması, iniş alanları için kullanılmıştır. Kusursuza yakın başarı oranı elde edilen bu 

algoritma sayesinde modelin başarı oranı oldukça artmıştır. Ön tasarımda da bahsedilen Yolo 

V4-Tiny algoritması, nihai modelde kullanılmıştır. 

YoloV3: Diğer bir eğitim için kullanılan Yolo algoritması ise YoloV3 algoritmasıdır. Bu 

algoritma kullanılarak eğitilen modelin tahminlerinde ise araçların doğruluk oranları diğer 

algoritmalara göre daha düşük kalmıştır ve insan tespiti konusunda “false pozitif” durumları 

sıklıkla karşılaşılmış haliyle modelin genel doğruluk oranını düşürmüştür.  Bu sebepten dolayı 

ön tasarım raporunda bulunan YoloV3 algoritması denenmiş fakat nihai model için 

seçilmemiştir. 

YoloV3-SPP: Ön tasarım raporunda bahsedilmeyen fakat araştırmalar sonucunda nesne 

tespiti konularında sıklıkla kullanılan bir diğer algoritma ise YoloV3-SPP algoritmasıdır. Bu 

algoritma kullanılarak yapılan eğitim diğer algoritmalara göre oldukça hızlı ve özellikle 

uzaktan çekilmiş küçük boyutlu nesnelerin tespiti konusunda diğer algoritmalara göre oldukça 

başarılıdır. Bu sebepten dolayı YoloV3-SPP algoritması, iniş alanlarına göre boyut olarak 

küçük kalan insan ve taşıt nesnelerinin tespiti için nihai modelde kullanılmıştır.  

SSD: Araştırılan makalelerde sıklıkla karşılaşılan SSD algoritması ile model eğitilmiştir. 

Model, küçük nesnelerin tespitinde çok başarılı olmamasına rağmen oldukça hızlı sonuçlar 

üretmiştir fakat yarışma esnasında her takıma sunulacak zaman diğer algoritmalar için de 

yeterli olacağından doğruluk ön planda tutulmuş ve SSD algoritması nihai modelde 

kullanılmamıştır. 

Faster RCNN: Kullanılan bir diğer algoritma ise Faster RCNN algoritmasıdır. Eğitilen 

model, insan ve araç nesnelerinin tespitinde oldukça başarılı bir sonuç vermesine rağmen 

yarışmada sunulan, görüntü tespiti başına süre(fps) konusunda oldukça yavaş kalmış ve 

gereksinimleri karşılamamıştır. Bu sebepten dolayı nihai projede Faster RCNN algoritması 

kullanılmamıştır. 



 

 

Ön tasarım raporundan bu yana, veri arttırma konusunda kaynak arttırılmasına devam 

edilmiştir. İnsan ve çeşitli taşıt verileri, literatür taramasında da ifade edildiği gibi elde edilen 

açık kaynaklı drone çekimlerinden oluşan Visdrone, Standford, CarPark ve DOTA gibi veri 

setleri ile desteklenmiştir. İniş alanları için kullanılacak görüntüler ise Photoshop ve Unity 

yazılım programları ile sentetik veri oluşturulmaya devam edilmiştir. 

Ön tasarımda raporunda tek model kullanılacağı öngörülmüştü fakat çeşitli denemeler 

ile elde edilen sonuçlarda birden fazla modelin bir arada kullanılmasıyla daha başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir. Kullanılan iki farklı modelin ilki, insan ve taşıt gibi iniş alanlarına 

göre daha küçük boyutlarda olan nesnelerin tespiti konusunda başarılı olan YoloV3-SPP 

algoritmasıdır. Diğer kullanılan model ise iniş alanları gibi daha büyük nesneleri tanımasında 

oldukça başarılı olan YoloV4-Tiny algoritmasıdır. Bu iki algoritma da bir arada çalışarak tüm 

nesneleri tespit etmekte ve iniş için uygunluk konusunda başarılı bir şekilde karar 

vermektedir. 

Modellerin eğitiminde belirtilen donanıma ek olarak Google Colab Pro servisi 

kiralanarak bütün takım tarafından modellerin farklı şekillerde paralel olarak eğitilmesini 

sağlanmıştır. Böylece gerek zaman gerekse hız konusunda kazanım elde edilmiştir.   

3. Algoritmalar ve Yazılım Mimarisi 

3.1.  Algoritmalar 

YOLOv4-tiny algoritması YOLOv4 algoritmasının sıkıştırılmış versiyonu olup daha 

az işlem gücüne sahip makinelerde eğitim yapmak üzere tasarlanmıştır. Model ağırlıkları 

yaklaşık 16-20 megabayt aralığındadır. Bu özellikleri sayesinde YOLOv4-tiny, büyük 

nesneleri tanıma konusunda en hızlı nesne algılama modellerinden biri haline gelir. İniş 

alanları görüntü üzerinde diğer nesnelere oranla daha büyük şekilde gözükmektedir. Bu 

sebeplerden dolayı iniş alanı uygunluk tespiti için YoloV4-tiny algoritması kullanılacaktır. 

YOLOv4-tiny, YOLOv4 algoritmasından farklı olarak yüksek hızlı çalışması için bazı 

değişikliklere ihtiyaç duyar. Öncelikle CSP omurgasındaki(backbone) evrişim katmanlarının 

sayısı, önceden eğitilmiş 29 evrişim katmanıyla sıkıştırılır. Ayrıca, YOLO katmanlarının 

sayısı üç yerine ikiye düşürülmüştür. Bu şekilde modelin sadece büyük nesnelere odaklanması 

sağlanmıştır. 

YOLOv3 algoritması günümüzde en popüler tespit algoritmalarından biridir. Hız ve 

doğruluk açısından diğer tespit algoritmalarına göre büyük avantajlara sahiptir.  



 

 

Modelde kullanılan YOLOv3-SPP algoritması ise YOLOv3 algoritmasının 

geliştirilmiş halidir.  

 

Şekil 2. YoloV3-SPP 

 

YOLOv3 algoritmasına göre ek olarak SPP katmanı eklenmiş halidir. Bu katman ise 

esas olarak farklı havuzlama işlemlerinden oluşmaktadır. Model eğitilirken verilen 

görüntülerin boyutları aynı olmak zorundadır. Gerçek hayatta ise görüntülerin boyutları ve 

özellikleri çeşitlidir. Haliyle, YOLOv3 algoritması, çeşitli görüntülerle modeli ileri yönlü 

besleyemez. Buna probleme çözüm olarak YOLOv3 algoritması çeşitli resimleri deforme eder 

veya kırpma işlemleri uygular. Bu işlemler de görüntüye ait özelliklerinin bir kısmının yok 

olmasına sebep olacağından nihai durumu olumsuz yönde etkileyebilir.  

 

Şekil 3. SPP Kırpma. 

YOLOv3-SPP algoritmasının seçilmesinin asıl sebebi; SPP katmanının, YOLOv3 

algoritmasının kırpma işlemlerinden kaçınarak bozulmaları önlemesi ve görüntünün evrişimli 

sinir ağı tarafından tekrarlanan özellik çıkarımı sorununu gidermesidir. Böylece çerçeveleme 

işleminde hız büyük ölçüde iyileşir ve hesaplama maliyetinden tasarruf edilir. Bu işlemleri 

yapmayı sağlayan SPP modülü, çekirdek boyutları 1x1, 5×5, 9×9 ve 13×13 olan maksimum 

havuzlama olan dört paralel daldan oluşur. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yazar, 

YOLOv3-SPP'yi elde etmek için SPP modülünü her algılama kafasının önündeki 5. ve 6. 

evrişim katmanı arasına entegre eder. Özellik Haritası, SPP modülü tarafından bir araya 

toplandıktan sonra, özellik haritası yeniden oluşturulur ve sonraki tek katmanlı algılama ağına 

gönderilir. 



 

 

 

Şekil 4. SPP Modülü 

 

Sonuç olarak yarışmada ortaya konulan problemin çözümü için yarışma şartnamesinde 

belirtilen zaman ve doğruluk kriterlerine uygun olarak, insan ve araç nesnelerinin tespiti için 

YoloV3-SPP algoritması ve iniş alanlarının uygunluğunun tespiti için YoloV4-tiny 

algoritması kullanılmıştır.  

3.2.  Yazılım Mimarisi 

 

Şekil 5. Mimari 

İlk olarak çeşitli kaynaklardan elde edilen insan ve taşıt içeren nesneleri bir araya 

getirerek veri toplama işlemi yapıldı. Toplanan verilere bakılarak uygunluk durumlarının 



 

 

belirlenmesi için veri incelemesi yapıldı. Ardından incelenen veriler görselleştirilerek ekranda 

görüntülenmesi sağlandı. Görüntülenen veriler ayıklanarak, modele katkı sağlamayan veriler 

veri setinden çıkarıldı. Elde edilen harmanlanmış verilerin sayısandaki dengeyi sağlamak için 

veri ekleme ve çıkarma işlemleri yapılarak veri seti şekillendirildi. Hazırlanan veri seti ön 

işleme tabi tutularak kullanılacak modellere uygun hale getirildi. Öncelikle verilerin 

boyutlarının modellere uygun hale getirilerek yeniden boyutlandırılması yapıldı. Modeller 

için eğitilecek veri setinin döndürme, şekil değiştirme, ışıklandırma, eğme gibi birçok 

değişikliklerle veri sayısı artırıldı. Normalizasyon işlemi ile resimler arasındaki piksel 

yoğunluğu temele dayandırılarak verilerin arasındaki fark en aza indirildi. Etiketleme yaparak 

modellerin eğitimi için kullanılacak resimlerin içerisindeki sınıflar seçildi. Verilerin 

modellere verilmesi için eğitim ve test verisi olacak şekilde ayrılması yapıldı. Böylece 

modellerin test için kullanacağı veriler eğitimin içinde olmayacağı için ezberleme söz konusu 

olmayacaktır. Eğitim Verisi, modellerin eğitilmesi için, doğrulama verisi, modellerin test 

sonucunun değerlendirilmesi için, test verisi ise modelin test edilmesinde kullanılan verilerdir. 

Kullanılan Modeller, takım tarafından oluşturulan algoritmalar kullanılarak geliştirilecek ve 

yarışmada kullanılacak modellerdir. Bu modellerin ağırlıklarının saklanması ile modeller 

tekrar eğitime ihtiyaç duymadan kullanılmıştır. Eğitilmiş modeller, eğitim için kullanılan veri 

seti sonucunda ağırlıklarının ayarlanarak model oluşturulmasıdır. Test veri seti ile eğitilmiş 

modellerin test edilmesi ve gerçek verilerle karşılaştırılarak modellerin puanlandırılması ile 

modeller değerlendirilmiştir. Bu puanlandırma IoU, mAP, F1 score ile elde edilen metrik 

değerlerinin sonuçları ile yapılmıştır. Eğitim için kişisel bilgisayarlar ile birlikte Google 

Colab PRO servisi de kullanılmış olup docker içinde tensorflow, keras ve pytorch gibi açık 

kaynaklı kütüphaneler içeren hazır modeller üzerinden testler yapılmıştır. Tensorflow derin 

öğrenme projelerinde kullanılan, esnek yapısı ile bir veya birden fazla CPU ve GPU 

kullanarak hesaplama yapabilmeyi sağlayan bir kütüphanedir. Keras, Tensorflow üzerinde 

çalışabilen Python ile yazılmış bir sinir ağı API'ıdır. 

4. Özgünlük 

İniş alanları için verilerin olmamasından dolayı photoshop ve unity gibi çeşitli yazılım 

araçları kullanılarak sentetik veriler üretilmiştir. Bu sentetik veri üretimi esnasında UAİ iniş 

uygun, UAİ iniş uygun değil, UAP iniş uygun ve UAP iniş uygun değil adında 4 adet etiket 

oluşturulmuştur. Böylece model uygunluğu ve uygun olmaması durumunu daha iyi 

kavramıştır. 



 

 

Sentetik üretilen iniş alanları için Yolo V4 tiny algoritması ile, iniş alanına göre çok 

daha küçük nesneler olan taşıt ve insan tespitleri için ise Yolo V3 Spp algoritmaları 

kullanılarak birden fazla algoritma ile çalışma imkanı bulunmuş ve boyuta göre farklı tespit 

yeteneklerine sahip algoritmalar kullanılarak modeller eğitilmiştir. 

Mish aktivasyon fonksiyonu ile 2000 yineleme yapılarak elde edilen sonuçların 

karşılaştırılarak en iyi sonucun modelde kullanılması sağlanmıştır. Mish aktivasyonu nihai 

modele göre daha doğru sonuçlar çıkarmasına rağmen yavaştır. Devam eden iyileştirmeler 

sonucuna göre mish aktivasyon fonksiyonu, nihai modelde kullanma durumu söz konusu 

olabilir. Mevcut sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. YoloV3-SPP aktivasyon karşılaştırması 

Algoritma YoloV3-SPP 

Aktivasyon Mish Leaky 

Precision 0.86 0.80 

Recall 0.89 0.86 

F1-score 0.87 0.82 

maP 0.91 0.72 

IoU 0.72 0.62 

FN 29 55 

FP 86 112 

TP 783 731 

 

Ağaç arkasında bulunan insanlar, köprü altında kalan araçlar gibi bilgi eksikliğine 

sahip olan nesnelerin tespitinde iyileştirme sağlamak adına “image occlusion” veri arttırma 

yöntemlerinden olan random erasing ve grid mask işlemleriyle veriler çeşitlendirilmiştir.  

Çekilen görüntülerde farklı yüksekliklerde farklı boyuttaki nesnelerin tanınması 

gerektiğinden veri setine mümkün olduğunca küçük nesnelerin bulunması önem taşımaktadır. 

Bu sebeple mosaic veri arttırma yöntemi kullanılarak birden fazla görüntüyü belli oranlarda 

küçülterek tek bir görüntü elde edilmiştir. Böylece elde edilen görüntülerle veri setini 

zenginleştirilmiştir. Bu işlem sayesinde küçük nesneler, model tarafından kolayca tespit 

edilmesi sağlanmıştır. 



 

 

Modelin çalışma esnasında ortaya çıkabilen “false pozitif ve true negatif” gibi 

istenmeyen durumların en aza indirgenmesi için eğitim veri setinin %3’ü, arka plan 

görüntülerinden oluşturulması sağlanmıştır.   

Taşıt sayılabilecek nesneler arasında büyük farklar olmasından dolayı tüm taşıtları tek 

bir sınıf olarak etiketlenmesi yerine nesneleri ayrı olarak etiketlenmesi ve elde edilen tahmin 

sonuçlarına göre tek bir sınıf olan “taşıt” olarak servere iletilmesi sağlanmıştır. Böylece hatalı 

sonuç çıkarma işleminin önüne geçilmiştir. 

Yarışma esnasında serverden alınan görüntünün belirli zaman içerisinde tahmin 

edilmesi ve sonuçlarının tekrardan yarışmada sunulan servera iletilmesi gerekmektedir. Bunu 

simüle etmek için  Dijital ocean bulut ortamında kiraladığımız Ubuntu işletim sistemine sahip 

olan bilgisayara NoSQL veri tabanı olan Mongo DB kurduk. Bu veritabanında sakladığımız 

görüntüleri sorgulayarak tespit işlemlerini yaptık ve elde edilen sonuçları json formatı olarak 

veritabanımıza geri gönderdik. Bu işlemler sonucunda modelimizin belirtilen yarışma süresi 

içinde işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ispatladık. Google Colab Pro servisi 

kiralanarak bütün takım tarafından modellerin farklı şekillerde paralel olarak eğitilmesini 

sağlanmıştır 

5. Sonuçlar ve İnceleme 

Ön tasarım raporunda belirtilen Yolo V4-Tiny algoritması, iniş alanları tespiti için 

yarışmada kullanılmıştır. Ön tasarım raporunda yer almayan fakat sonrasında denemeler 

sonucunda küçük nesnelerin tespiti konusunda başarılı olan Yolo V3-SPP algoritması da 

yarışma da kullanılacaktır. Diğer algoritmalar ise başarı oranı ve/veya hızı az olduğu için 

kullanılmamıştır. 

Eğitilen nihai model, Teknofest tarafından verilen video ve şartnamede yer alan 

kurallara göre elde edilmiş görüntülerle test edilmiştir. Test sonucunda elde edilen değerler 

tablo ile ifade edilmiş ve örnek görseller eklenmiştir.  

Tablo 2.YoloV3-SPP ve YoloV4-tiny değerlendirilmesi 

 YoloV3-SPP YoloV4-tiny 

Presicion 0.86 0.88 

Recall 0.89 0.94 

F1-score 0.87 0.90 

maP 0.91 0.95 

IoU 0.72 0.75 



 

 

FN 29 12 

FP 86 50 

TP 783 575 

 

 

Şekil 6. Sonuç örneği 

 

Şekil 7’de gösterildiği gibi iniş alanları ve nesneler başarılı bir şekilde tespit edilmiştir. 

 

Ek olarak havanın açık olmayan durumlarında veya oldukça kalabalık mekanlardan 

alınan görüntülerle de model eğitilmiş ve zor şartlar altında dahi doğru bir şekilde karar 

verebilmesi sağlanmıştır. Kapalı hava görüntülerine filtre ile renk değişiklikleriyle alanların 

belirginleştirilmesi, yırtık veya farklı harfler bulunduran iniş alanları ile test etme 

aşamalarında oldukça fazla sorunlar yaşandı fakat işlemler otomatize eden scriptlerle 

çözümlenmiştir. 
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